รายงานการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการ
ประจาเดือน เมษายน 2564
ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจติ ร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร. 0-5661-1089 ต่อ 101
โทรสาร 0-5661-1089 ต่อ 105
http://phichit.cdd.go.th/

ระเบียบวาระการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการ
ประจาเดือนเมษายน 2564
ครั้งที่ 4/2564
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจติ ร
ผู้มาประชุม
1. นายพงศ์ศักดิ์
2. นายวีระชัย
3. นางสาวกาญจนา
4. นายธีรพงศ์

5. นางโสภา
6. นายสมจิตร
7. นายธวัช
8. นางไพเราะ
9. นางสมใจ
10. นางสาวอนุสรา
11. นางพรรณทิพา
12. นางสาวอภิรดา
13. นายสุวัจชัย
14. นางสาวนันทนัช
15. ส.อ.นิคม
16. นางสาวภัชรี
17. นางสุธีพร
18. นางสาวนิตยา
19. นางสาวอิสริยาภรณ์
20. นางมาลี
21. นางสาวฐานิตา
22. นางบุศย์รินทร์
23. นางสุชาดา
24. นายธนวัตน์
25. นางสมบูรณ์

สอาดบุญเรือง
ศรีรัตนพงษ์
แก้วเกษ
เปรมปรี

บุญยืน
มะลิลา
พะโยม
ขวัญอ่อน
เพชรล้อมทอง
ชื่นเทศ
มหาธร
วรศิริ
ปาลี
วงศ์ประเสริฐ
พรมจันทร์
บุญม่วง
ศรีสกุล
เรืองสุข
ไพเราะ
พรหมมินทร์
พันตารักษ์
นามวงษ์ลือ
อินทรสมบูรณ์
สุจิตร
อินทรหัน

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมน
พัฒนาการอาเภอบึงนาราง รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอโพทะเล
พัฒนาการอาเภอเมืองพิจิตร
พัฒนาการอาเภออาเภอตะพานหิน
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอวชิรบารมี
พัฒนาการอาเภอวังทรายพูน
พัฒนาการอาเภอดงเจริญ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอบึงนาราง
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอทับคล้อ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสามง่าม
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสากเหล็ก
แทนพัฒนาการอาเภอบางมูลนาก
พัฒนาการอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

26. นางไพวัลย์
27. นางสาวเสาวนิจ
28. นางทิพวัลย์
29. นางสาวมิรันตรี
30. นางสาวอาทิตยา
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางเพียงใจ

พรพ่วง
ทะสุด
กลั่นแสง
ศรีสาอางค์
รวดเร็ว

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ยาดี

ลาพักผ่อน

ก่อนวาระการประชุม
นายธีรพงศ์ เปรมปรี

: เมื่อเดือนเมษายน 2564 ได้เกิดวาตภัยพัดสร้างความเสียหายแก่หลังคาบ้านของ
นางสาวมิ รั น ตรี ศรี ส าอาง และนางสาวมิ รั น ตรี ฯ ได้ รั บ การบริ จ าคจากท่ า น
เป็นจานวนเงิน 18,300 บาท ในการนี้ขอให้นางสาวมิรันตรีฯ กล่าวขอบคุณทุกคน
นางสาวมิรันตรี ศรีสาอาง : ดิฉันนางสาวมิรันตรี ศรีสาอาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ขอขอบคุณ
ทุก ๆ ท่านที่ช่วยเหลือจากเหตุการณ์พายุพัดหลังคาบ้านในครั้งนี้ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์ ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ได้แจ้งว่า นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ประธานในที่ประชุม ติดภารกิจปลูกต้นไม้
ณ สวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ (บึ ง สี ไ ฟ) เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น ภารกิ จ จะเดิ น ทางมาร่ ว มประชุ ม ในระหว่ า งนี้
จึงขอดาเนินการเปิดประชุมตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเบิกจ่ายในไตรมาส 1 – 2 ผ่านเกณฑ์แล้ว แต่มีงบยอดใหม่ ทาให้ เปอร์เซ็นในการ
เบิกจ่ายลดลง 57.6% เป็นลาดับที่ 73 จากทั้งหมด 79 หน่วยงาน
1.2 หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมารับตาแหน่งใหม่
1) นางสาวนฤมล นาวงษ์ ตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดพิจิตร
2) นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล ตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตาแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
พิจิตร
1.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้จังหวัดพิจิตรเป็นสีส้ม
กลุ่มที่ 2 ทางปฏิบัติ คือ ร้านอาหารต่างๆ ขายถึงเวลา 21.00 น. ห้ามนั่งรับประทานเป็นวง ห้ามดื่มสุราในร้าน
ขอให้ทุกท่านถือปฏิบัติและสวมแมสทุกคนตลอดเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2564 วั น พุ ธ ที่ 31 มี น าคม 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 แผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
3.1 แผนปฏิบัติการประจาเดือนพฤษภาคม 2564 ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.1.1 ค าสั่งแต่ งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
กรมการพั ฒ นาชุ มชน ได้มีคาสั่ ง แต่ ง ตั้ง ผู้ ส อบแข่ ง ขัน ได้ใ ห้ ด ารงตาแหน่ ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวชิรบารมี จานวน 1 ราย คือ นายธี เรนทร์
สุภาภรณ์ ในการนี้เพื่อความเหมาะสมกับอัตรากาลังเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ได้มีคาสั่งย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1) ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จานวน 4 ราย และ
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จานวน 1 ราย ดังนี้
(1) นางสาวพทรพรรณ ปัญญาด้ว ง ตาแหน่งนักวิช าการพัฒ นาชุมชน
ปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวชิรบารมี ไปดารงตาแหน่ง ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร
(2) นายสงวน ปุ๊ดหน่อย ตาแหน่งนักวิช าการพั ฒ นาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามง่าม ไปดารงตาแหน่ง ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
(3) นางสาวไอรดา โตเทศ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบึงนาราง ไปดารงตาแหน่ง ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
(4) นางสาวชิดชนก ทัศนา ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโพทะเล ไปดารงตาแหน่ง ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
(5) นายวุฒิ ไกร ปินตา ตาแหน่งเจ้าพนัก งานพั ฒ นาชุ มชนปฏิ บั ติ ง าน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสากเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังทรายพูน ไปดารงตาแหน่ง
ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
2) ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จานวน 2 ราย ดังนี้
(1) นางสาวลักขณา กล่อมกมล ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
(2) นางสาวอนุสรา ใหม่วนา ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 คาสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับคัดเลือกฯ ให้รักษาราชการ
แทนพัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ)
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น และ
ได้รับคัดเลือกฯ ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) เพื่อจัดทา
เอกสารและผลงาน จานวน 7 ราย
1) นางสมใจ เพชรล้อมทอง รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอวังทรายพูน
2) นายสุวัจชัย ปาลี รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสามง่าม
3) นางสาวอนุสรา ชื่นเทศ รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอดงเจริญ
4) นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสากเหล็ก
5) นางไพเราะ ขวัญอ่อน รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอวชิรบารมี
6) นางพรรณทิพา มหาธร รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอบึงนาราง
7) นางสาวอภิรดา วรศิริ รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอทับคล้อ
มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.1.3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 (งบยุทธศาสตร์กรม)

4.1.3.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 (งบลงทุน)

4.1.3.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 (งบเงินกู้)

4.1.3.4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 ไตรมาส 1-2 (งบบริหาร)

มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.4 สรุปผลการส่งงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาเดือน เมษายน 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 กาหนดส่งงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาเดือนพฤษภาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.2.1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนิน กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการพัฒ นาชุมชน แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่ อด าเนิน กิจ กรรมตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ต้องดาเนินการในไตรมาส 3
และไตรมาส 4 โดยจั งหวั ดพิจิ ตร ได้รั บการจั ดสรรงบประมาณ จานวน 11 โครงการ รวมงบประมาณทั้ งสิ้ น
2,851,700 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
สรุปการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3 - 4)
จังหวัดพิจติ ร
หน่วย งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย หน่วยนับ ไตรมาส
ดาเนินการ (บาท)
86
ตาบล
3
อาเภอ
447,200
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
18
หมู่บ้าน
3
อาเภอ
450,000
2 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บา้ น
3 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
81
หมู่บ้าน
3
อาเภอ 1,215,000
พอเพียงระดับหมู่บ้าน
4 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบ
12
อาเภอ
3 จังหวัด
20,000
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)และการคัดสรร
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2564
5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยว
1
ชุมชน
3
อาเภอ
185,000
ลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
6 พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่
14
กลุ่ม
3
อาเภอ
42,000
มาตรฐาน SMART Saving Group
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุข
กองทุนชุมชน
- กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
36
กองทุน
3
อาเภอ
154,800
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
43
กองทุน
4
อาเภอ
184,900
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้
1
แห่ง
3
อาเภอ
17,100
"สานึกดี แผนดี บริหารจัดหนี้ได้"
1
แห่ง
3
อาเภอ
55,500
9 สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน
10 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
200
ครั้ง
3 จังหวัด/
65,000
อาเภอ
11 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
1
จังหวัด
3 จังหวัด
15,200
ระดับจังหวัด
รวม
2,851,700

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ได้จัดทาโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการ และแจ้ ง กลุ่ ม งาน/อ าเภอด าเนิ น การแล้ ว จ านวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ
2,127,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
2 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
3 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากระดับจังหวัด
4 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับหมู่บ้าน
รวม

เป้าหมาย หน่วยนับ ไตรมาส
86
18
1

ตาบล
หมู่บ้าน
จังหวัด

3
3
3

81

หมู่บ้าน

3

หน่วย งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
อาเภอ
447,200
อาเภอ
450,000
จังหวัด
15,200
อาเภอ

1,215,000
2,127,400

ขอให้อาเภอ ดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ตามหลักความโปร่งใส
เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด หลังจากดาเนิน
กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติ
พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม ส่งให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายใน 3 วัน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ด้ว ยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์บาบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน ปราบปราม การบังคับใช้กฎหมายและการบาบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชสีห์
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ถือเป็นนโยบายสาคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อานวยการศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ให้ความสาคัญและเข้าร่วมการประชุม ศอ.ปส.จ. ด้วยตนเอง
รวมทั้ ง บู ร ณาการกลไกและการด าเนิ น งานในพื้ น ที่ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ในด้ า นป้ อ งกั น ปราบปราม และ
การบ าบั ดรั กษา ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ส รุปประเด็นหารือและเปลี่ ยนความคิดเห็ น ข้อคิดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้
- การสร้ างพื้น ที่ปลอดภัยเชื่อมโยงกับกองทุนแม่ของแผ่ นดิน และการมีธ รรมนูญ
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ท าให้ ก ารด าเนิ น การประสบความส าเร็ จ ตั ว อย่ า งเช่ น ต าบลภู เ หล็ ก อ าเภอบ้ า นไผ่
จังหวัดขอนแก่น

- หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้องมีการตรวจสอบและเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่
ของแผ่นดินก่อน
- ขอให้ เข้ าไป Re X-ray หมู่ บ้ านกองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ น เพื่ อให้ เป็ นหมู่ บ้ าน/ชุ มชน
ที่ปลอดภัยจากยาเสพติด
จังหวัดพิจิตร ขอให้อาเภอขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๔.๓.๑ โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ตัวชี้วัดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการพัฒ นาชุมชน กาหนดให้ รายได้จากการจาหน่าย ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน OTOP
เป็นตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยกาหนด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
(๑ เมษายน – 30 กันยายน 2564) จัดเก็บรายได้ ในช่วงไตรมาส ๓ – ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (เดือนเมษายน –
กันยายน 256๔) ของจังหวัด มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เฉพาะไตรมาส ๓ – ๔)
จั งหวัดพิจิ ตร มีย อดจัดเก็บรายได้จากการจาหน่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ไตรมาส 3 – 4 จานวน 283,468,716 บาท ตามตัวชี้วัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมินที่ 2
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดเป็นจานวนเงิน 311,815,588 บาท
ผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอาเภอ (รด.4) เดือนเมษายน ๒๕๖4
ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง มีผลการจาหน่ายจานวน 61,979,206 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.88 ของเป้าหมาย
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจาปี 2564
จังหวัดพิจติ ร (ข้อมูล เดือนเมษายน - กันยายน 2564 จากศูนย์ข้อมูลกลาง)
ยอดจำหน่ำย เป้ำหมำย
คิดเป็น
ปี 2563 ยอดจำหน่ำย เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน
ร้อยละ
ที่
อำเภอ
รวม
ปี 2564
2564
2564 2564 2564 2564 2564
ของ
ไตรมำส 3-4 ไตรมำส 3-4
เป้ำหมำย
1 เมืองพิจิตร
55,295,100 60,824,610 11,357,460
11,357,460 18.67
2 วังทรำยพูน
25,307,835 27,838,619 10,057,960
10,057,960 36.13
3 โพธิ์ประทับช้ำง 31,140,900 34,254,990 6,117,800
6,117,800 17.86
4 ตะพำนหิน
23,435,850 25,779,435 5,738,000
5,738,000 22.26
5 บำงมูลนำก
13,170,030 14,487,033 2,400,500
2,400,500 16.57
6 โพทะเล
6,180,090 6,798,099
2,383,100
2,383,100 35.06
7 สำมง่ำม
21,379,436 23,517,380 4,717,680
4,717,680 20.06
8 ทับคล้อ
32,391,700 35,630,870 4,046,448
4,046,448 11.36
9 สำกเหล็ก
2,648,250 2,913,075
953,486
953,486 32.73
10 บึงนำรำง
24,334,271 26,767,698 5,141,820
5,141,820 19.21
11 ดงเจริญ
19,826,110 21,808,721 3,557,000
3,557,000 16.31
12 วชิรบำรมี
28,359,144 31,195,058 5,507,952
5,507,952 17.66
รวม
283,468,716 311,815,588 61,979,206
0
0
0
0
0
61,979,206 19.88

มติที่ประชุม รับทราบ

คงเหลือ
เป้ำหมำย
ยอดจำหน่ำย
49,467,150
17,780,659
28,137,190
20,041,435
12,086,533
4,414,999
18,799,700
31,584,422
1,959,589
21,625,878
18,251,721
25,687,106
249,836,382

๔.๓.2 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การดาเนินโครงการการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1) กิจ กรรมการขับเคลื่ อนกิจ กรรมพัฒ นาวิ ถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพีย งระดับหมู่ บ้ า น
(ไตรมาส ๓) จานวน ๘๑ หมู่บ้าน ในการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติร่วมกันของคนในหมู่บ้าน/
ชุมชนเป้าหมาย สาหรับฝึกปฏิบัติร่วมกันในแปลงของครัวเรือน “โคก หนอง นา โมเดล” ลงมือทาโดยการปฏิบัติ
จริง ที่สอดคล้องตามความต้องการของหมู่บ้านเป็นหลัก (ยกเว้นครุภัณฑ์ และไม่เป็นลักษณะของการซื้อแจก)

1.2 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จานวน 135 หมู่บ้าน
กิจกรรมที่ต้องดาเนินการในศูนย์เรียนรู้ คือ
๑) ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก“หนอง นา โมเดล”
๒) จัดซื้อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชน ไม่เกินครัวเรือนละ ๙,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓.3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การด าเนิน โครงการเสริ ม สร้ า งและพั ฒนาผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง กิจกรรมที่ 5
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเด่น
จังหวัดดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 1 หมู่บ้าน เป็นตัวแทนระดับจังหวัด
เพื่อเข้าสู่กระบวนการการประกวดสุดยอด “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
ด้ว ยหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอพีย ง” เดือนพฤษภาคม 2564 โดยสถาบันการพัฒ นาชุมชน (เขตตรวจ
ราชการ 18 เขตตรวจ)
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.4 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนาแนวพระราชดาริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร
สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
การดาเนินงานคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนาแนวพระราชดาริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร
สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 จานวน 4 ประเภท ได้แก่
1) องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
2) ผู้นาทางศาสนา
3) บ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
4) หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหาร
จั งหวั ดได้ แจ้ งให้ อ าเภอด าเนิ นการคั ดเลื อกการคั ด เลื อ กบุ ค คลต้ น แบบและ
เชิดชูเกียรติฯ โดยให้อาเภอดาเนินการคัดเลือกฯ จัดส่งเอกสารสรุปการดาเนินกิจกรรม พร้อมคลิปวิดีโอนาเสนอ
ผลการด าเนิ นกิ จกรรม ทั้ ง 4 ประเภท ความยาวไม่ เกิ น 5 นาที ให้ จั งหวั ดภายในวั นที่ 9 เมษายน 2564
ตามหนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0019/ว 1139 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.5 การด าเนิน งานคัด สรรกิจ กรรมพัฒ นาชุม ชนดีเ ด่น ประจ าปี 2564
การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2564 เพื่อสรรหา
และคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ระดับจังหวัด ที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง ประกอบด้วย
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
2. ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด
3. ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด
4. องค์กรชุมชนแกนหลักสาคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด
5. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด
ขอให้ อ าเภอพิ จ ารณาคั ด เลื อ กกิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชนดี เ ด่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ตามแนวทาง การคัดสรรฯ จานวน 5 ประเภท ๆ ละ 1 กิจกรรม และเตรียมการดาเนินงานคัดสรรกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่น ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓.6 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ รายได้จากการ
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี ๒๕๖4
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนการดาเนินงานจากหน่วยงานราชการ
ต่างๆ พ่อค้า ประชาชน ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสมทบกองทุ นพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดพิจิตร รวมเป็นเงิน
349,325.50 บาทหักค่าใช้จ่ ายในการจั ดงาน จานวน 20,550 บาท คงเหลือเงิน 328,775.50 บาท
(สามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยจังหวัดได้นาเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ดังนี้
1. สมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ส่วนกลาง ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ บัญชีเลขที่ 9550028569 จานวนเงิน 10,000 บาท
(หนี่งหมื่นบาทถ้วน) วันที่ 2 เมษายน 2564
2. สมทบเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
ธนาคารกรุ งไทย สาขาพิจิ ตร บั ญชีเลขที่ 610-1-37597-8 จ านวนเงิน 318,775.50 บาท (สามแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.7 การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิจิตร
ท่ า นผู้ ว่ า ราชการ ให้ เ ปลี่ ย นแปลงการมอบทุ น อุ ป การะเด็ ก กองทุ น พั ฒ นา
เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิ จิตร เนื่องจากไม่ มี
การออกจังหวัดเคลื่อนที่ จึงให้นายอาเภอตั้งทีม คัดเลือกเกอายุระหว่าง 0 - 6 ปี เพื่อมอบทุนฯ วิธีการมอบทุน
ได้มอบให้แต่ละอาเภอพิจารณาเอง แต่ขอให้ท่านคัดลือกตามเกณฑ์
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.4.๑ การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนการด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.4.2 การเพิ่ ม จ านวนสมาชิ ก ของกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด พิ จิ ต ร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.3 รายงานสถานะลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร ปี 2556 – 2559

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3 )

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.5 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว :
พักชาระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 2)

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4.6 การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

ทิพวัลย์ กลั่นแสง
(นางทิพวัลย์ กลั่นแสง)
บันทึกรายงานการประชุม

ธีรพงศ์ เปรมปรี
(นายธีรพงศ์ เปรมปรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

